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 מ"מ מקום המפכ"ל ניצב מוטי כהן לכבוד: 

 המטה הארצי ירושלים 

 1.8.20הנדון: אבטחת הגשרים והצמתים במוצאי שבת 

 

 שלום רב, 

, אנו מבקשים לחדד את הודעתנו בעניין הפגנות המחאה  29.7.20בהמשך למכתבנו אליך מאתמול, 

 גשרים וצמתים ברחבי הארץ.    260 במעל המתקיימות 

 מטבע הדברים ניתנת תשומת לב להפגנות הגדולות בבלפור ולכן ברצוננו לחדד את הנדון.  

 ום לגשר או לצומת.  מדובר במחאות מקומיות של אזרחים המתגוררים בקרבת מק

כזכור בשבוע שעבר ארעו מספר ארועי תקיפה של מפגינים וביניהם אירוע דקירה בצומת משמר  

 הנגב.  

 

חריגים   פרט למקומות , 18:00על פי התכנון ההתכנסות בגשרים ובצמתים תחל במוצאי שבת בשעה 

 המצויינים ברשימה לעיל. 

המפה ממשיכה   הצמתים והגשרים המאורגנים על ידינו. אנו מצרפים בשנית את מפת הפריסה של 

 להתעדכן עד לשבת אחה"צ.  

 https://tinyurl.com/mapatdgalim 

 איננו יודעים על התארגנויות ספונטניות נוספות אך מוצע להביא בחשבון גם אפשרות כזו.  

 

 ל תעשה את כל הנדרש כדי שמחאות אלה תעבורנה בשלום.  אנו בטוחים שמשטרת ישרא

 

 בתודה ובכבוד רב 

 מארגני מחאת הדגלים השחורים 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mapatdgalim


 

 
 

 

 

 

 : 30.7.2020רשימת הצמתים והגשרים נכון ליום חמישי 

 גליל עליון: 

 צומת תל חי  .1

 * 17:00-19:30צומת מצודות קריית שמונה *  .2

 * 14:00-15:30גשר יוסף * .3

 * 17:00-19:30*צומת גומא  .4

 צומת חניתה  .5

 צומת יסוד המעלה )צומת שדה אליעזר(  .6

 צומת מחניים   .7

 *20:00כיכר ליזה ראש פינה * .8

 גשר חידו  .9

 גשר קדרים  .10

 רביד  - גשר מסעד .11

 גליל מערבי: 

 צומת חירם  .12

 צומת מעונה .13

 89גשר יפה נוף מעלות, מעל לכביש  .14

 צומת חוסן  .15

 צומת כברי  .16

 צומת נהריה  .17

 גשר מיתרי עד נהריה  .18

 נהריה  גשר קפלן  .19

 צומת עברון  .20

 צומת שבי ציון  .21

 צומת לוחמי הגטאות  .22

 צומת שמרת  .23

 צומת טל אל  .24

 85עם  70צומת אחיהוד על כביש  .25

 כרמיאל  85צומת ביג על כביש  .26

 גשר מוטה גור כרמיאל  .27

 85צומת שבע על כביש  .28

 גשר עין המפרץ  .29

 צומת כפר מסריק  .30

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 גליל תחתון: 

 צומת משגב/ סכנין  .31

 צומת יודפת  .32

 מורשת צומת  .33

 צומת גולני  .34

 * 17:30גשר הושעיה * .35

 צומת עדי  .36

 צומת המוביל  .37

 גולן: 

 צומת קצרין בכניסה לישוב  .38

 גשר אריק עליה לרמה  .39

 סובב הכנרת: 

 צומת חוקוק  .40

 צומת דבאח  .41

 צומת צמח  .42

 קריות, חיפה והסביבה: 

 גשר אפק  .43

 22גשר כפר ביאליק מעל כביש   .44

 צומת צבר קריית ביאליק/ מוצקין  .45

 חוף נאות רחבת  - קריית חיים  .46

 צומת מקסים חיפה  .47

 מרכז פנורמה ליד קפה נמרוד )לשעבר קפה בנק( חיפה .48

 מרכז חורב חיפה .49

 שער פלמר חיפה  .50

 יציאה דרומית חיפה  .51

 מחלף עתלית  .52

 גשר שליד שכונת נווה משה בעתלית )בין מחלף עתלית לגשר החקלאי הדרומי(  .53

 גשר חקלאי  דרומית למחלף עתלית  .54

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 עמק יזרעאל: 

 מנשייה גשר  .55

 צומת נהלל   .56

 צומת כפר תבור   .57

 צומת גזית  .58

 צומת שריד  .59

 73צומת מגדל העמק החדש על כביש  .60

 צומת מזרע בכניסה לקיבוץ  .61

 צומת דברת  .62

 צומת מרחביה  .63

 צומת מגידו   .64

 תחנת דלק קיבוץ יזרעאל   .65

 * 17:30גדעונה *- גבע-גשר כפר יחזקאל  .66

 צומת יששכר  .67

 * 17:30גשר בית השיטה * .68

 בית שאן: 

 הגשר הרומי  .69

 ן, יוקנעם , דלית אל כרמל, עוספיה והסביבה: טבעו

 * 18:30צומת יגור * .70

 גשר ג'למה   .71

 צומת קריית טבעון  .72

 שדה יעקב  .73

 גשר נווה עמיאל  .74

 גשר כפר יהושע  .75

 צומת התשבי  .76

 צומת אליקים  .77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 זכרון יעקב, בנימינה והסביבה: 

 צומת הבונים  .78

 בת שלמה  .79

 צומת פורדיס  .80

 גשר מערבית לפורדיס  .81

 * 18:30* מיכאל גשר מעגן  .82

 * 18:30* 2גשר מעין צבי על כביש  .83

 * 19:30רח' רוטשילד בין המרכז המסחרי למוזיאון ראלי קיסריה * .84

 צומת בנימינה .85

 צומת גבעת עדה  .86

 עירון, פרדס חנה כרכור והסביבה: 

 צומת מי עמי  .87

 צומת כפר קרע  .88

 צומת משמר הגבול  .89

 כיכר הנדיב דרך הים פרדס חנה  .90

 צומת פל ים  .91

 צומת חריש  .92

 צומת כרכור  .93

 80גשר חנה/ מחנה  .94

 צומת גן שמואל  .95

 שכונת בית אליעזר חדרה  4לכביש   6מעל היציאה של כביש  .96

 צומת יער חדרה   .97

 גשר אולגה  .98

   581על   9גשר כביש  .99

 עמק חפר: 

 צומת כפר הרואה  .100

 גשר נעורים )הולכי רגל(  .101

 גשר בית ינאי  .102

 גשר חבצלת  .103

 צומת העוגן  .104

 ליד קיבוץ בחן   6גשר מעל כביש  .105

 6חנה מעל כביש גשר יד  .106

 57צומת בורגתה על כביש  .107

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 נתניה, השרון כוכב יאיר והסביבה: 

 צומת בית ליד  .108

 צומת פרדסיה  .109

 צומת קדימה הדסים  .110

 גשר הולכי רגל דרורים  .111

 גשר מחלף דרורים  .112

 גשר אודים  .113

 גשר וינגייט  .114

 גשר יקום  .115

 גשר טייבה .116

 מחלף אייל  .117

 האלונית מחוץ לקיבוץ ניר אליהו )כיוון מזרח( ליד  .118

 אלפי מנשה  .119

 גשר רשפון  .120

 20גשר מזרחית לרישפון על כביש  .121

 כפר סבא, רעננה, הוד השרון והסביבה: 

 צומת רעננה מרכז   .122

 רעננה 531גשר ירושלים מעל  .123

 בקצה רח' בן גוריון רעננה 531גשר מעל  .124

 גשר גבעת ח"ן  .125

 צומת מלל  .126

 גשר אסירי ציון  .127

 גשר תל חי  .128

 531גשר אושילנד מעל  .129

 4מעל כביש גשר רמת הדר,  .130

 גשר חורשים  .131

 גשר חורשים דרום  .132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 הרצליה והסביבה: 

 גשר מעבר חקלאי גן רש"ל   .133

 גשר הולכי רגל נוף ים  .134

 הרצליה דרך חקלאית  .135

 גשר רבין צומת כפר שמריהו  .136

 גשר כפר שמריהו מזרח, רח' המעפילים  .137

 הרצליה ב' משטרה  .138

 הרצליה ב' דואר  .139

 גשר הרכבת הרצליה .140

 הכוכבים הרצליהגשר שבעת  .141

 רמת השרון והסביבה: 

 2גשר סינימה סיטי מעל כביש   .142

 גשר רחבעם זאבי רמת השרון .143

 צומת הכפר הירוק, באת הביתה רמה"ש  .144

 גשר הטניס, רח' הזית, רמה"ש .145

 תל אביב יפו: 

 גשר קק"ל ת"א  .146

 קק"ל ת"א   -צומת נמיר  .147

 איינשטיין ת"א   -צומת נמיר  .148

 א צומת טופ דן )שלונסקי פינת פנחס רוזן( ת"  .149

 גשר ליד ליידי דיוויס תל אביב  .150

 שיטרית ת"א  - רפידים -רוקח   -צומת בני אפרים  .151

 גשר רבין מעל רוקח ת"א  .152

 נמיר מעל הירקון  תל אביב  .153

 גשר ההלכה ת"א  .154

 גשר יצחק מודעי על רח' יעקב דורי ת"א  .155

 פרשת דרכים ת"א  .156

 גשר דויד שיפמן   .157

 גשר מוזס ת"א  .158

 גשר השלום ת"א  .159

 גשר יהודית  .160

 גשר יצחק שדה ת"א  .161

 גשר ההגנה .162

 גשר קיבוץ גלויות ת"א  .163

 גשר יהודה ימית רח' יפת יפו  .164

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 רמת גן גבעתיים גבעת שמואל והסביבה: 

 דרך רבין פינת דרך השלום )פלאפון( גבעתיים  .165

 גשר גבעתיים מעל כביש רבין  .166

 הירדן מעל למנהרה -גשר אלוף שדה  .167

 4גשר אלוף שדה מעל כביש  .168

 גשר גבעת שמואל  .169

 גשר קוקה קולה  .170

 471גשר בר אילן מעל כביש  .171

 אילן קרית אונו( - )גשר בר  471גשר גבעת שמואל מעל  .172

 פתח תקווה והסביבה: 

 פ"ת  471גשר קרית אונו  .173

 471גשר גת רימון  .174

 גשר הולכי רגל כפר מעש פ"ת .175

 ראש העין והסביבה: 

 גשר ראש העין מזרח ) מחלף אבן העזר (  .176

 גשר בין אזור תעשיה ברקן לאזור תעשיה אריאל  .177

 הגשר החקלאי  -עינת   .178

 גשר חקלאי מזור  .179

 גשר אלעד  .180

 אור יהודה אזור והסביבה: 

 גשר חקלאי אזור  .181

 צומת מסובים   .182

 צומת סביון  .183

 461גשר הולכי רגל בין יהוד ונווה מונסון על כביש  .184

 * 19:00צומת הטייסים * .185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 חולון בת ים ראשון לציון והסביבה: 

 צומת חולון  .186

 מחלף יוספטל בת ים  .187

 סף הרופא צריפין צומת א  .188

 גשר משה דיין ראשל"צ  .189

 גשר נחלת יהודה ראשל"צ  .190

 מחלף ראשל"צ  .191

 ראשל"צ  431גשר רח' רמז מעל  .192

 מחלף ראשונים   .193

 נס ציונה רחובות יבנה והסביבה: 

 חצר נצר  - גשר נצר סירני  .194

 מחלף נס ציונה .195

 )ויצמן( פינת לרר והבנים  412על   - נס ציונה צומת הקניותר  .196

 צומת בית עובד  .197

 צומת פארק המדע, הכניסה הצפונית של רחובות  .198

 דרך יבנה, רחובות  - צומת מכון וייצמן .199

 )ליד סתריה( 40צומת הכניסה לעוקף מזרחי רחובות מכביש  .200

 גשר יבנה  .201

 אלונית דרום  6גשר נען מעל כביש  .202

 ילר קבוצת ש   -גבעת ברנר   411-4123צומת  .203

 צומת בילו  .204

 411על כביש  40צומת בילו סנטר כביש  .205

 צומת הכניסה למזכרת בתיה ליד תחנת הדלק  .206

 בכניסה לקיבוץ חולדה  .207

 חולדה 6גשר חקלאי מעל כביש  .208

 צומת נחשון  .209

 בן שמן מודיעין לטרון והסביבה: 

 צומת אל על  .210

 1מעל כביש  433גשר על כביש  - מחלף בן שמן  .211

 צומת שילת  .212

 7צומת חטיבה  .213

 *  18:30-21:30גשר מסילת ציון * .214

 גשר אזור התעשייה הר טוב  .215

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ירושלים והסביבה: 

 שורש  .216

 מחלף חמד  .217

 גשר הראל מבשרת ציון  .218

 גשר המיתרים בכניסה לירושלים  .219

 כביש בגין בית הכרם ירושלים  .220

 *18:30* גשר הסינמטק ירושלים  .221

 בלפור ירושלים  .222

 גדרה אשדוד אשקלון והסביבה: 

 גשר בית רבן  .223

 (. 7)מעל כביש  40מחלף גדרה בצד הצפוני של כביש  .224

 4גשר עד הלום דרומית לאשדוד על כביש  .225

 מזרחית לרבדים  6גשר חקלאי על כביש  .226

 ליד בני ראם דרומית לרבדים   3גשר על כביש  .227

 צומת מסמיה/ בני ראם  .228

 גשר חקלאי  - כפר מנחם  .229

 40צומת אחווה על כביש  .230

 מחלף אשקלון החדש צפון  .231

 גשר הולכי רגל  -  צומת סילבר  .232

 צומת גבעתי  .233

 צומת יד מרדכי  .234

 קרית גת: 

 בין גת לגלאון  6כביש  .235

 צומת פלוגות  .236

 עין גדי: 

 בכיכר מתחת לקיבוץ עין גדי  .237

 שדרות והסביבה: 

 צומת שדרות  .238

 צומת סעד  .239

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 בית קמה באר שבע והסביבה: 

 צומת בית קמה  .240

 גשר מחלף דבירה  .241

 צומת להבים  .242

 לפני הירידה ללקייה, ליד תחנת דלק אלונית  6גשר על כביש  .243

 בכניסה הצפונית לבאר שבע קצה שדרות רגר  .244

 עומר - צומת תל שבע  .245

 ערד דימונה והסביבה: 

 כיכר הכניסה לערד  .246

 צומת דימונה  .247

 חבל אשכול: 

 צומת אורים  .248

 צומת מעון  .249

 צומת מבטחים  .250

 שדה בוקר מצפה רמון והסביבה: 

 צומת טללים  .251

 חלוקים צומת  .252

 מצפה רמון  .253

 ערבה תיכונה: 

 צומת חצבה .254

 * 19:00צומת עין יהב * .255

 צומת ספיר  בכניסה ליישוב ספיר  .256

 צומת צופר  .257

 צומת צוקים  .258

 צומת פארן  .259

 אילת והסביבה: 

 צומת קיבוץ יהל  .260

 צומת גרופית  .261

 צומת יטבתה  .262

 צומת סמר  .263

 אילת כיכר "מול הים"  .264

 

 

 


